
Для підготовки підростаючого покоління до жит�
тя у високотехнологічному конкурентному світі

необхідно розвивати інтерес до науково�технічної тво�
рчості, техніки та високих технологій. У багатьох
розвинутих країнах світу все більшої популярності на�
буває STEM�освіта, як перетин науки (Science), техно�
логії (Technology), інженерії (Engeneering) та мате�
матики (Math) [1]. Активізація розвитку STEM�осві�
ти може стати ключем до розв’язання багатьох осві�
тніх проблем, посилення масового характеру освіти в
поєднанні з її гнучкістю і зростанням можливостей.

Одним із можливих напрямів розвитку STEM�осві�
ти може стати введення в освітню програму розділу, по�
в’язаного з робототехнікою. Робототехніка заохочує
дітей мислити творчо, аналізувати ситуацію і застосо�
вувати критичне мислення для розв’язання реальних
проблем. На уроках з робототехніки учні знайомлять�
ся з технологіями 21 століття. Такі уроки сприяють роз�
витку їх комунікативних здібностей, розвивають нави�
чки взаємодії, самостійності в прийнятті рішень, роз�
кривають творчий потенціал учнів. Залучення школя�
рів до досліджень у галузі робототехніки, обміну
технічною інформацією і початковими інженерними
знаннями, розвитку нових науково�технічних ідей до�
зволить створити необхідні умови для високої якості
освіти, за рахунок використання в освітньому процесі
нових педагогічних підходів і застосування нових ін�
формаційних і комунікаційних технологій. Розуміння
феномена технології, знання законів техніки, дозволить
випускнику школи відповідати запитам часу і знайти
своє місце в сучасному житті [2].

Очевидно, що вивчати робототехніку необхідно
якомога раніше, починаючи з початкової школи. Для
цього на уроках доцільно використовувати різнома�
нітні освітні набори LEGO залежно від мети, яка ста�
виться на різних ступенях освіти.

Навчання з використанням обладнання LEGO тра�
диційно включає такі етапи:

�встановлення взаємозв’язків;
�конструювання;
�рефлексія і розвиток.

На кожному з перерахованих вище етапах учні
ніби «накладають» нові знання на ті, якими вони вже
володіють, розширюючи так свої знання [3].

Організувати вивчення робототехніки можна у ви�
гляді різноманітних гуртків, факультативів або еле�
ктивних курсів.

У початковій школі під час вивчення робототехні�
ки основний акцент робиться на лего�творчість та ле�
го�конструювання. Для цього використовуються на�
бори ЛЕГО різної комплектації і навчальний набір
Перворобот WEDO. Окрім конструювання, учні зна�
йомляться з найпростішим середовищем програмуван�
ня роботів, «вдихаючи життя» в створені моделі.

Вивчення робототехніки в 5–6�их класах зводить�
ся в основному до конструювання з елементами нау�
ки й технології. Учні знайомляться з простими меха�
нізмами (передавання, важіль та ін.), вчаться викори�
стовувати їх під час розв’язування технологічних
проблем. Додатково використовуються набори для
роботи з пневматикою, джерелами енергії та ін. На цьо�
му етапі значна увага приділяється процесу проекту�
вання і системному підходу.

Під час вивчення робототехніки у 7–8�их класах рі�
вень конструювання і програмування дещо ускладню�
ється. Як обладнання використовуються освітні набо�
ри LEGO Education NXT.

Так у 7�му класі учням пропонується до вивчення
курс «Технологія створення робототехнічних систем»
[2]. В основу курсу покладено моделювання роботів,
як прогресивного, наочного і одночасно практично
корисного розділу, що ввібрав у себе передові досяг�
нення і технології. Одночасно розглядаються принци�
пові теоретичні положення, що лежать в основі робо�
ти робототехнічних систем. Такий підхід передбачає
свідоме і творче засвоєння закономірностей робототе�
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хніки, з можливістю їх реалізації у швидко мінливих
умовах, а також у продуктивному використанні в
практичній і дослідно�конструкторській діяльності.

Зміст програми передбачає виконання навчаль�
них проектів, у ході виконання яких передбачається
висвітлення тем, цікавих учням як теоретично, так і
для самостійного конструювання і моделювання різ�
номанітних роботів. У ході виконання завдань учні на�
бувають загально�трудових, спеціальних та профе�
сійних умінь і навичок у збірці окремих роботизова�
них систем, їх програмуванні, що закріплюються в
процесі розробки проекту.

Учням пропонується вивчення таких тем.
�Знайомство зі складовими робота.
�Засоби керування роботами.
�Реакція роботів на навколишнє середовище.
�Організація взаємодії команд.
�Організація складних процесів.
�Робота з даними.
�Змагання роботів.
�Основи проектування.

Вивчення робототехніки у 8�му класі зводиться
до курсу «Технологія керування робототехнічними си�
стемами» й опирається на проектну діяльність.

До першого виду практичної діяльності учнів від�
носяться проекти «за зразком». Це підготовка до скла�
дніших, за своєю структурою, проектів. У даній робо�
ті учні продовжують своє знайомство з Lego�констру�
ктором, працюючи з його основними деталями. Попри
це, на цьому етапі учні знайомляться з новим середо�
вищем програмування роботів, створюючи найпрос�
тіші програми для своїх моделей.

Другим видом практичної діяльності є виконання
проектів з елементами дослідження в конструюванні
і програмуванні роботів. На цьому етапі учні, прово�
дячи експериментальне дослідження, пропонують
свої ідеї (гіпотези), які протягом занять підтверджу�
ються або спростовуються.

Дослідницький проект є заключним етапом
практичної діяльності учнів. Для його реалізації уч�
ням пропонується декілька ідей (тем) дослідження,
і вони виконують дане дослідження, спираючись на
такі основні етапи.

1. Визначення теми проекту.
2. Визначення мети і завдань проекту.
3. Розробка механізму.
4. Складання програми для роботи механізму.
5. Тестування моделі, усунення дефектів і неспра�

вностей.
6. Презентація проекту.
Прикладами таких дослідницьких проектів є про�

екти «Роботи в науці», «Розумний дім» та ін., де уч�
ні повинні сконструювати модель і створити для неї
програму, спираючись на попередні і нові знання.
Роль учителя на даному етапі полягає в консультації
учнів з конкретних питань або труднощів.

У даному курсі учням пропонуються такі теми.
�Людина та роботи.
�Проектування складних рухів роботів.
�Завдання для робота.
�Організація взаємодії між роботами.

Логічним продовженням вивчення робототехніки у
9�му класі може стати вивчення курсу «Технологія

створення електронних приладів». Для засвоєння ку�
рсу мікроелектроніки не потрібно спеціальних знань з
електротехніки і програмування. У рамках курсу роз�
глядаються процеси проектування, тестування, виго�
товлення електронних і роботизованих систем. Фізич�
ні принципи роботи електронних схем і різних радіо�
електронних компонентів ілюструються практични�
ми прикладами у вигляді моделей автоматизованих
систем управління. На доступному рівні викладають�
ся теоретичні основи цифрової техніки, ілюструється
взаємодія мікроконтролера з навколишнім світом.

Як навчальне обладнання можна використати від�
криту платформу «Arduino» (чи будь�яку платформу
аналогічного рівня), і відповідне середовище програ�
мування. «Arduino» легко поєднується з різними еле�
ктронними компонентами, дозволяє створювати різ�
ні автоматичні і роботизовані пристрої.

Учням пропонуються такі теми.
�Основні поняття мікроелектроніки.
�Основні принципи мікроелектроніки.
�Застосування мікроелектроніки у повсякденному

житті.
У старшій школі під час вивчення робототехніки

поглиблюється рівень складності програмування і
конструювання робототехнічних комплексів. На цьо�
му етапі учням пропонується розв’язання олімпіадних
завдань, а також вивчення мови LabView.

На наш погляд, можливості і форми вивчення ро�
бототехніки сьогодні не вичерпані. Існують перспек�
тиви її подальшого розвитку. Цілком реально, що ви�
користання робота стане необхідним у вивченні абсо�
лютно всіх шкільних предметів.
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